
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДУБАИ: 07.11. – 14.11.2020 • 8 ДЕНА / 7 НОЌИ 
08.11. – 15.11.2020 • 8 ДЕНА / 7 НОЌИ 

 

Дестинација: ДУБАИ  
 

ИМЕ НА ХОТЕЛОТ   
 

Ramada Jumeriah 5* 
Пешачка одалеченост од плажата La Mer   
Stella Di Mare 5*  
Одлична локација во Марината   

Sheraton Jumeriah Beach 5*  
Бесплатни лежалки и чадор за сонце на 
најпозната плажа  
 

Movenpick Jumeriah Beach 5*  
Платиш ноќ/доручек, добиваш 
полупансион  
 

Andaz The Palm 5*  
Нов хотел со приватна плажа во близина 
на шопинг центар  
 

Habtoor Grand Resort 5*  
Платиш ноќ/доручек, добиваш 
полупансион  на приватна плажа  
 

 

Rixos The Palm 5*  
Неверојатна понуда  

 
 

 
 

 
СМЕСТУВАЊЕ 

   ВИД НА    ДАТА  
    

УСЛУГА 
   

НА ПАТУВАЊЕ 
 

         

 
Класик соба 

   Ноќевање со      
    доручек      

          
           

 
Делукс соба 

   Ноќевање       
    со доручек      

          
           

 Делукс поглед    Ноќевање со      

 кон шеталиште    доручек      

           

 Супериор соба    Полупансион      

         07.11. – 14.11.  
          

 Стандард соба 
поглед море 

   

Ноќевање со 

   08.11. – 15.11.  

         

     доручек      

           

 Ресорт соба    Полупансион      

           

 
Делукс соба 

   Ултра       
    Се вклучено      

          

            

 
 
 

 

ЦЕНА ПО ЛИЦЕ  
 

519€  
 

599€  
 

 

649€ 
 
 

 

719€ 
 
 

 

849€  
 
 
 
 

999€  
 
 
 

 

1599€ 

 

Цените се изразени во ЕУР по лице и важат за резервација и уплата од 40% од 
вкупната цена на аранжманот. 

 
Цените во табелата се на база 7ноќевања. Патувањето може да се направи и за 

пократок или подолг период од наведените, како и во термини кои не се наведени 

https://www.wyndhamhotels.com/ramada/dubai-united-arab-emirates/ramada-jumeirah/overview?CID=LC:RA::GGL:RIO:National:15954&iata=00093796
http://www.stelladimare.com/dubai_marina_hotel/
https://www.marriott.com/hotels/travel/dxbjs-sheraton-jumeirah-beach-resort/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2&y_source=1_Mjc4MTkwOC03MTUtbG9jYXRpb24uZ29vZ2xlX3dlYnNpdGVfb3ZlcnJpZGU%3D
https://all.accor.com/hotel/B4I9/index.en.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
https://www.hyatt.com/en-US/hotel/dubai/andaz-dubai-the-palm/dxbct?src=corp_lclb_gmb_seo_swa_dxbct
https://www.marriott.com/hotels/travel/dxbhg-habtoor-grand-resort-autograph-collection/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2&y_source=1_MzgxMzgwMC03MTUtbG9jYXRpb24uZ29vZ2xlX3dlYnNpdGVfb3ZlcnJpZGU=
https://www.rixos.com/en/hotel-resort/rixos-palm-hotel-suites?utm_source=google%20Maps&utm_medium=seo%20maps&utm_campaign=seo%20maps


Цената на патувањето опфаќа: Повратна авио карта на релација Белград-Дубаи-Белград со 
авио компанијата Флај Дубаи, сместување во избраниот хотел на база на одбраната услуга, 
повратен трансфер аеродром-хотел-аеродром, услуга за преставник на групата на српски јазик, 
организација на патувањето, аеродромски такси.  

 

Цената  на патувањето не опфаќа: Mеѓународно патничко осигурување, туристича такса и 
такса за престој,кои се плаќаат директно на рецепција во хотели, а кои изнесуваат околу 10 
AED (моментална вредност околу 3USD) Овие такси се плаќаат по лице по ноќ. Деца од 0-1,99 
години немаат место во авион и плаќаат 100ЕУР. Цената не вклучува: факлултативни излети, 
оброци, пијалоци и филмови за време на летот. Се плаќаат со платежни картички или директно 
на кабинските лица (описот на понудата можете да го најдете во текот на летот на линкот 
http://pro.ibrochure-instant.com/6206746flydubaishop5/ib/)’’ и останатите индивидуални 
трошкови, задолжителна доплата за новогодишна вечера во одредени хотели на ден 31.12.2020 

 

Авио превоз: аранжманот е на база на цена на заштитена Y класа на компанијата Флај 
Дубаи, на релација БЕГ-ДХБ. Во зависност од расположливоста аранжманот може да 

се реализира со доплата за следната слободна класа. Дозволен багаж на летовите на 
компанијата Флај Дубаи е 20кг и 7кг за рачен багаж. 
 

СИТЕ СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ КОИ ГИ КОРИСТАТ УСЛУГИТЕ ИМААТ ОБВРСКА ДА СЕ 
РАСПРАШААТ ЗА ВИЗНИОТ РЕЖИМ НА ОАЕ, КАКО И ДА ВО ПАСОШОТ СО КОЈ 
ИЗЛЕГУВААТ ОД СРБИЈА, МОРА ДА ИМА ПЕЧАТ ЗА ВЛЕЗ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА СРБИЈА. 
 

ОПШТИ НАПОМЕНИ: 
 

• Плаќање и доплата за патувањето е во денарска противвредност. 
 

*Содржината на панорамскиот разглед и разгледувања на локалитетите,предвидени во 
програмата, може да се промени доколку е условена од оправдани причини (работа на 

патиштата, локалитетите, промена на работното време на локалитетите за време на празници, 
штрајкови, колапс во сообраќајот итн.). Факултативните екскурзии, не се покриени со гаранција 

на организаторите, бидејќи се организирани од локалните партнери. 
 

*Категоријата на хотелите е официјална категорија врз основа на договорот помеѓу тур-
операторот и странскиот партнер. Во случај на каква било последователна промена, 

организаторот не е одговорен. Видот и количината на храна зависи од категоријата на хотелот. 
Распределбата на собите во хотелот се врши исклучиво од рецепцијата на хотелот по 

пристигнувањето. Организаторот на патувањето не може да влијае на бројот на спратот, 
позицијата на собата, големината на креветот. Еден ден на хотелот, како и резервираните 
услуги се сметаат од пладне на датумот на започнување на патувањето до пладне на последниот 

ден од аранжманот, без разлика кога (во зависност од распоредот на летот, на кој не може да 
влијае агенцијата), гостинот влегува во хотелот. 
 

*Организаторот на патувањето го задржува правото да ја промени цената на патувањето во 
случај на промена на цената на превозот, како и да го откаже патувањето во случај на 
недоволен број на пријавени учесници. 
 

* Туроператорот не е одговорен во случај на промени во распоредот на летот од страна на 
авиокомпанијата. Времето на летот наведено во деталите за летот е планираното локално 
време. Патникот ќе биде информиран за точното време на летот по добивањето на информации 
од авиокомпанијата, а не порано од 48 часа во врска со времето на поаѓање. 

 

*Од документацијата, потребно е да се донесе пасош, кој мора да важи уште 6 месеци по 
враќањето од патувањето. Туроператорот не сноси никаква одговорност за неважечкиот пасош 

или виза, ниту е одговорен доколку граничните органи или имиграционите власти не одобрат 
влез, транзит или понатамошен престој на патникот. Сите последици од загуба или кражба на 
пасош за време на патувањето, како и трошоците за издавање на нова патна исправа, ги сноси 

патникот. Не е можно враќање на износот платен за пат што не е реализиран поради неточен 
документ за патување. 

http://pro.ibrochure-instant.com/6206746flydubaishop5/ib/


*Патувањето е наменето за индивидуални патници, без водич. Потребен е најмалку еден 

работен ден за да се потврди резервацијата од страна на агенцијата, во зависност од 
достапноста на достапните соби во хотелот за време на испратеното барање. 
 

*За овој ценовник важат  општите услови на патување.  
 
Агенцијата не е одговорена за какви било други усни информации за програмата за патувања. 

 

УСЛОВИ НА ПЛАЌАЊЕ: 

Цените на аранжманот, како и на сите други доплати се изразени во евра (освен ако не е 

поинаку дефинирано). Плаќањето се врши исклучиво во денари 1еур=62.00 мкд. Цената е 

загарантирана само за плаќање на целиот износ. Во спротивно, само износот на аконтацијата е 

загарантиран, а остатокот може да се промени. 

  

НАЧИНА НА ПЛАЌАЊЕ: 
 

-Аванс од најмалку 40% од вкупната цена на аранжманот во моментот на уплата, а остатокот 
најкасно 15дена пред патување:  
- Готовинска уплата или на жирално на сметка. 

  

Организаторот на патувањето го задржува правото да ја промени цената на аранжманот во 

случај на промена на курсот на монетарниот пазар и слично. 


